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 ET 

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 

nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelist 

laiaulatuslikku lepingut 

(2018/2118(INI)) 

Euroopa Parlament, 

 võttes arvesse nõukogu 9. oktoobri 2017. aasta otsust (EL) 2017/..., millega antakse 

Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 

luba alustada ja pidada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja 

selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu 

nende sätete üle, mis kuuluvad liidu pädevusse (11436/1/17 REV 1), 

 võttes arvesse 9. oktoobril 2017 nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 

esindajate otsust, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada ja pidada 

liikmesriikide nimel läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 

teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelise ulatusliku lepingu nende sätete üle, mis 

kuuluvad liikmesriikide pädevusse (11438/1/17 REV 1), 

 võttes arvesse ettepanekut, mille kohaselt on uue laiaulatusliku lepingu õiguslikuks 

aluseks Euroopa Liidu lepingu artikkel 37 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikkel 91, artikli 100 lõige 2 ning artiklid 207 ja 209, 

 võttes arvesse 1999. aastal jõustunud ELi ja Kõrgõzstani vahelist partnerlus- ja 

koostöölepingut, 

 võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasiat käsitleva 

strateegia rakendamise kohta1 ja 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia 

strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta2, 

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kõrgõzstani kohta, sh 15. jaanuari 2015. aasta 

resolutsiooni3, 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni4 ja 6. mai 2010. aasta resolutsiooni5, 

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 

kõrge esindaja 16. oktoobri 2017. aasta avaldust Kirgiisi Vabariigi presidendivalimiste 

kohta, 

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi, valimisvaatlusmissiooni ning Euroopa Julgeoleku- 

ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo 

(OSCE/ODIHR) järeldusi presidendivalimiste kohta, 

 võttes arvesse ELi-Kõrgõzstani parlamentaarse koostöökomisjoni 13. kohtumisel 

                                                 
1 ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 91. 
2 ELT C 58, 15.2.2018, lk 119. 
3 ELT C 300, 18.2.2016, lk 10. 
4 ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 92. 
5 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 80. 
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3. mail 2018. aastal vastu võetud avaldust, 

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2. veebruari 2016. aasta otsust anda Kirgiisi Vabariigile 

GSP+ staatus, 

 võttes arvesse oma 22. oktoobri 2013. aasta seisukohta nõukogu esimese lugemise 

seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 

makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile1,  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 113, 

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0450/2018), 

A. arvestades, et EL ja Kõrgõzstan alustasid 2017. aasta detsembris läbirääkimisi 

laiaulatusliku lepingu üle, et asendada kehtiv ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja 

koostööleping ning tõhustada ja süvendada uue õigusraamistiku piires koostööd 

vastastikust huvi pakkuvates valdkondades, tuginedes sellistele ühistele väärtustele nagu 

demokraatia, õigusriigi põhimõte ja hea valitsemistava; 

B. arvestades, et laiaulatuslik leping vajab jõustumiseks Euroopa Parlamendi heakskiitu; 

1. soovitab nõukogul, komisjonil ja komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrgel esindajal: 

Üldpõhimõtted 

a) pidada läbirääkimisi ja sõlmida kaugeleulatuvate eesmärkidega laiaulatuslik ja 

tasakaalukas leping ELi ja Kõrgõzstani vahel, millega asendatakse 1999. aastal sõlmitud 

partnerlus- ja koostööleping ja pannakse alus tugevatele ja püsivatele suhetele ning 

stabiilsele, turvalisele ja kestlikule arengule mõlema poole jaoks; 

b) määrata laiaulatuslikus lepingus kindlaks strateegilised lühi- ja pikaajalised väljavaated 

ja kehtestada Kõrgõzstaniga koostööks mitu hästi kindlaksmääratud ja struktureeritud 

eesmärki; teha täiendavaid pingutusi ja tugevdada suhteid selleks, et muuta EL riigis ja 

piirkonnas nähtavamaks ja tõhusamaks; 

c) soodustada mõlema poole kodanikele konkreetseid sotsiaalseid ja majanduslikke 

eeliseid andes turumajandust; tagada konkurentsieeskirjade ja õiguskindluse põhimõtte 

austamine, sh sõltumatuid ja läbipaistvaid institutsioone kindlustades; 

d) tagada, et mõlemad lepinguosalised kohustuksid kindlalt järgima ja edendama 

demokraatlikke põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet, austades täielikult 

Kirgiisi Vabariigile antud GSP+ staatuse raames nõutavaid kriteeriume, sh asjaomaste 

rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimine ja nende konventsioonide alusel 

asutatud järelevalveasutuste järelduste ja soovituste tõhus rakendamine; hõlbustada ja 

korraldada korrapäraselt tulemustele suunatud dialoogi mõlema poole jaoks huvi 

pakkuvate inimõigustealaste küsimuste kohta, mis peaks hõlmama ka ametiasutusi ja 

kodanikuühiskonda, et tugevdada institutsioonilist raamistikku ja avalikku poliitikat; 

                                                 
1 ELT C 208, 10.6.2016, lk 177. 
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tõsta esile Kõrgõzstani konstruktiivset liikmesust ÜRO Inimõiguste Nõukogus aastatel 

2016–2018 ning julgustada riiki rohkem rahvusvaheliselt osalema; 

e) aidata tugevdada mitmepoolsust ja rahvusvahelist koostööd ning arendada välja ühine 

lähenemisviis koostöö jaoks Kirgiisi partneritega, et edendada rahvusvahelist 

julgeolekut ja lahendada tulemuslikult ülemaailmseid probleeme, nagu terrorism, 

kliimamuutused, ränne ja organiseeritud kuritegevus, ning aidata kaasa kestliku arengu 

tegevuskava aastani 2030 ja uue 2018.–2040. aasta riikliku arengustrateegia 

rakendamisele; ning aidata üldiselt kaasa Kesk-Aasia stabiliseerimisele ja kasvule; 

Poliitiline dialoog ja rahvusvaheline koostöö 

f) tugevdada poliitilist dialoogi ja valdkondlikku koostööd; võimaldada korrapärase 

sisulise dialoogi pidamist kõigis olulistes küsimustes, laiendades olemasolevaid 

formaate; 

g) tõhustada koostööd sellistes valdkondades nagu kriisiohjamine, konfliktide ennetamine, 

terrorismi- ja organiseeritud kuritegevuse ning küberkuritegevuse vastane võitlus, 

vägivaldse radikaliseerumise ja piiriülese kuritegevuse ennetamine ning integreeritud 

piirihaldus, austades täielikult inimõiguste ja põhivabaduste kaitset kooskõlas 

kriminaalkoodeksi muudatustega; ning tagada, et 2005. aasta seadus nr 150 äärmusliku 

tegevuse vastu võitlemise kohta on täielikult kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; 

h) suurendada kaubandus- ja majandussuhteid käsitlevate sätete kohaldamisala, et 

parandada investeerimiskliimat ja aidata Kõrgõzstani majandust mitmekesistada, mis 

toob vastastikust kasu, ja tugevdada õiguskindlust ning regulatiivset läbipaistvust; 

toetada head valitsemistava, kohtute toimimist ja bürokraatia vähendamist ning 

kasutada kõiki olemasolevaid meetmeid, et soodustada jätkusuutlikku majandusarengut 

eeskirjadel põhineva mitmepoolse kaubandussüsteemi konsolideerimise ja 

väljaarendamise huvides; aidata kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

loomise ja arendamise toetamisele; parandada ELi ja Kõrgõzstani majandus- ja 

kaubandussuhteid veelgi seoses GSP+ staatusega ja kutsuda Kõrgõzstani üles 

rakendama sellest staatusest tulenevaid rahvusvahelisi kohustusi, et soodustada riigi 

majanduslikku arengut; 

i) parandada koostööd korruptsiooni, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastases 

võitluses; lisada konkreetsed jaotised, milles on esitatud selged ja kindlad kohustused ja 

meetmed, mille abil võidelda korruptsiooni kõikide vormide vastu ning rakendada 

rahvusvahelisi standardeid ja mitmepoolseid korruptsioonivastaseid konventsioone; 

lisada head maksuhaldustava ja läbipaistvusstandardeid käsitlevad sätted, mis 

kinnitavad veel kord poolte kohustust rakendada rahvusvahelisi standardeid võitluses 

maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu; 

j) aidata tugevdada jätkuvalt Kõrgõzstani liikmesust Maailma Kaubandusorganisatsioonis, 

toetades asjakohaseid reforme välisinvesteeringute, tolliasutuste ning välisturgudele 

pääsu vallas; 

k) kooskõlastada paremini ELi ja Kõrgõzstani seisukohti rahvusvahelistel foorumitel; 

l) tõhustada parlamentidevahelist dialoogi Kõrgõzstani ja Euroopa Parlamendi vahel; 
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m) tagada, et kokkuleppes pööratakse eelkõige tähelepanu kliimamuutustele, 

veemajandusele ja katastroofide ennetamisele ja katastroofideks valmisolekule 

looduskatastroofide, sh maavärinate suure ohu tõttu; toetada Kõrgõzstani tema 

pingutustes kaitsta keskkonda ja tugevates püüdlustes kestliku arengu nimel; 

Institutsioonilised sätted 

n) tagada kooskõlas konfidentsiaalsusnõuetega läbirääkimisjuhiste edastamine Euroopa 

Parlamendile, et parlament saaks läbirääkimisprotsessi üle nõuetekohast kontrolli 

teostada, ning järgida järjepidevalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikest 

10 tulenevaid institutsioonidevahelisi kohustusi, mille kohaselt tuleb parlamenti 

teavitada viivitamata ja täielikult kõikidel menetlusetappidel; 

o) jagada kõiki läbirääkimistega seotud dokumente, nagu protokolle ja käsitletud eelnõude 

tekste, ning anda parlamendile regulaarselt ülevaateid; 

p) järgida kõigil tasanditel pikaajalist tava, mille kohaselt ei kohaldata uut lepingut 

ajutiselt enne, kui Euroopa Parlament on selleks nõusoleku andnud; 

q) tugevdada ja laiendada koostööd, mis on sätestatud kehtivas partnerlus- ja 

koostöölepingus ning mille raames on juba asutatud järgmised koostöö- ja 

dialoogiorganid: 

– ministrite tasandil kohtuv koostöönõukogu; 

– kõrgete ametnike tasandil kohtuv koostöökomitee, kaubanduse ja investeeringute 

alakomitee ning arengukoostöö alakomitee; 

– parlamentaarne koostöökomisjon; 

r) suurendada uues lepingus parlamentaarse koostöökomisjoni laiendatud volituste raames 

parlamentidevahelist kontrolli, eriti demokraatia, õigusriigi ja korruptsioonivastase 

võitluse valdkondades; 

s) tagada kodanikuühiskonna osalemine nii lepingu läbirääkimiste kui ka rakendamise 

etapis; 

t) tagada, et lepingusse lisataks koostöö võimaliku peatamise tingimused juhtudeks, kui 

kumbki pool rikub lepingu olulisi osi, ning tagada nimetatud juhtumite puhul 

parlamendi nõuandev roll; 

u) eraldada nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil piisavalt ressursse laiaulatusliku lepingu 

rakendamiseks, et tagada läbirääkimiste käigus sätestatud kõigi kaugeleulatuvate 

eesmärkide saavutamine; 

Lepingus käsitletud koostöövaldkondadega seotud ühised probleemid ja huvid 

v) võtta arvesse asjaolu, et Kõrgõzstan on selles piirkonnas üks väheseid riike, kus on 

arenemas demokraatia, mis nõuab ELi pikaajalist poliitilist, diplomaatilist, rahalist ja 

tehnilist toetust; 
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w) teha jõupingutusi, et kindlustada toimiv parlamentaarne demokraatia, kus on tõeline 

mitmeparteisüsteem ning põhiseaduslik kontroll ja tasakaal, ja tagada täitevvõimu 

parlamentaarne järelevalve, kuna tegemist on ELi demokraatia toetamise katseriigiga; 

väljendada muret põhiseaduse muutmise pärast 2016. aastal, eelkõige peaministri 

volituste märkimisväärse suurendamise, riiklike kohtute otsuste ülimuslikkuse pärast 

rahvusvaheliste inimõigustealaste lepingute üle ja Ülemkohtu põhiseaduslikkuse 

järelevalve kolleegiumi sõltumatuse kadumise pärast; julgustada vabaühenduste 

kaasamist riigi õigusaktide ja poliitika väljatöötamisse ja läbivaatamisse seoses 

vahendite või mehhanismidega, mis mõjutavad otseselt kodanikuühiskonna 

organisatsioonide tegevust; 

x) kinnitada uuesti, kui oluline on süstemaatiline töö demokraatia ja inimõiguste, sh 

väljendus-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse ning kohtute sõltumatuse edendamisel; 

y) edendada ajakirjanike ja sõltumatu meedia jaoks soodsa keskkonna loomist; tagada, et 

Kõrgõzstan lubaks välismaistel inimõiguste valdkonna töötajatel ja ajakirjanikel riiki 

siseneda ja jätkata oma tööd ilma sekkumiseta; 

z) tunnustada parlamendi- ja presidendivalimiste rahumeelsel korraldamisel ja suurema 

läbipaistvuse tagamisel tehtud edusamme ning nõuda rahvusvaheliste 

valimisvaatlusmissioonide soovituste rakendamise jätkamist; 

aa) kutsuda Kõrgõzstani üles muutma negatiivseid autoritaarseid suundumusi, nagu 

kohtumõistmise kasutamine poliitilistel eesmärkidel, ebaõiglased kohtulikud karistused, 

ülekohtused ja läbipaistmatud kohtuprotsessid, sekkumine meediavabadusse, 

õiguskaitsetöötajate karistamatus ning kinnipeetavate väidetav väärkohtlemine ja 

piinamine, väljaandmine riikidele, kus üksikisikuid ähvardab piinamise või 

väärkohtlemise oht, aga ka vähemuste diskrimineerimine ning kogunemis- ja 

väljendusvabaduse piiramine, ning kutsuda Kõrgõzstani üles uurima põhjalikult kõiki 

valetõendite esitamise, väljapressimise, piinamise ja väärkohtlemise süüdistusi; 

väljendada muret selle pärast, et nii poliitilisi juhte kui ka võimalikke 

presidendikandidaate on vangistatud väidetavate korruptsioonisüüdistuste tõttu; 

ab) väljendada sellega seoses rahulolematust inimõiguste aktivistile Azimjon Askarovile – 

inimesele, kes dokumenteeris 2010. aastal etniliste rühmade vahelist vägivalda – 

määratud eluaegse vangistuse otsuse jõusse jätmise suhtes ja nõuda tema viivitamatut 

vabastamist, tühistada tema süüdimõistmine, ta rehabiliteerida ning pakkuda talle 

hüvitist; 

ac) tuletada meelde, et korruptsioon õõnestab inimõigusi, võrdsust, kaubandust ja ausat 

konkurentsi ning peletab välisinvesteeringuid, takistades seega majanduskasvu ja 

vähendades kodanike usaldust riiklike institutsioonide vastu;  

ad) julgustada kindlate kohustuste võtmist sotsiaalse progressi, hea valitsemistava, 

demokraatia ning heade rahvuste- ja religioonidevaheliste suhete, samuti koolituse ja 

hariduse edendamisel, mis aitab muu hulgas kindlustada stabiilsust ja julgeolekut; 

jätkata rahukindlustamis- ja julgeolekumeetmete toetamist ning suurendada 2010. aasta 

etnilisi kokkupõrkeid silmas pidades jõupingutusi vähemuste täielikuks 

integreerimiseks, et hoida ära edasised konfliktid; 
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ae) aidata ületada sotsiaal-majanduslikke probleeme ja takistusi, millele on osutatud ILO 

soovituses 202; sellega seoses pöörata erilist tähelepanu noortele, edendades 

teaduslikke, noorte ja kultuurivahetusi; pöörata erilist tähelepanu piirkondlikule 

arengule, pidades eelkõige silmas ebavõrdsust põhja- ja lõunaosa vahel; 

af) toetada, edendada ja hõlbustada praegusest positiivsest dünaamikast lähtudes suuremat 

piirkondlikku koostööd Kesk-Aasias, mis on üks vähim integreerunud piirkondi 

maailmas, muu hulgas selleks, et edendada Kesk-Aasia stabiilsust ja arengut tervikuna; 

tunnustada riigi osalust ELi programmides, mis on sellele suunatud, ning samuti ELi ja 

Kesk-Aasia strateegia rakendamises energia, veemajanduse ja keskkonnaprobleemide 

valdkonnas, ning korrapärastes poliitilistes ja inimõigustealastes dialoogides ELiga; 

ag) kinnitada, et Kõrgõzstani kuulumine Euraasia Majandusliitu ei mõjuta suhete 

tugevdamist ELiga, mida tõendab hiljuti ratifitseeritud ELi ja Kasahstani laiendatud 

partnerlus- ja koostööleping; 

ah) võtta arvesse Kõrgõzstani suhete arengut Hiina ja Venemaaga; julgustada Kõrgõzstani 

mitmekesistama oma majandust, et vähendada selle märkimisväärset poliitilist sõltuvust 

nimetatud kahest välisosalejast; võtta arvesse nende suhete arengut Hiina strateegia 

„One Belt, One Road“ kontekstis; tagada, et Venemaa meedia poolt riigis levitatava 

propaganda vastu võitlemist parandatakse märkimisväärselt; 

ai) aidata kaasa hiljutiste diplomaatiliste ja majanduslike pingete leevendamisele 

piirkonnas, sh Kasahstani ja Kõrgõzstani vahel; 

aj) toetada diplomaatiliste suhete jätkuvat paranemist Usbekistaniga ning konstruktiivset 

dialoogi piirkonna väheste veevarude haldamise küsimuses; 

ak) võtta teadmiseks Kõrgõzstani julgeolekuprobleemid, mida põhjustavad Afganistani 

halvenev julgeolekuolukord ja üha suurem radikaliseerumine Kesk-Aasia piirkonnas; 

pakkuda abi seoses välismaalt naasvate islamistlike võitlejate ja nende pereliikmetega; 

tugevdada piirkondlikku koostööd Kesk-Aasia riikidega seoses džihaadirühmituste ja 

riikidevahelise kuritegevuse vastase võitlusega, mis tugineb õiguslike, institutsiooniliste 

ja praktiliste terrorismivastase võitlusega seotud piirikontrollimeetmete rakendamisele 

ning suureneva vägivaldse usulise radikaliseerumise vastastele ennetavatele 

meetmetele; 

° 

° ° 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 

komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 

esindajale ning Kirgiisi Vabariigi presidendile, valitsusele ja parlamendile. 
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